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Pozemky v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě - podpis souhlasného prohlášení
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6155
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zuzana.novotna@uzsvm.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103 
59231 Nové Město na Moravě

V příloze Vám zasíláme k podpisu souhlasné prohlášení č. j. UZSVM/BZR/5103/2020-BZRM, které 
se týká majetku:
Pozemky:

■ parcela číslo: 391/1, výměra 760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
■ parcela číslo: 391/2, výměra 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
• parcela číslo: 422/3, výměra 1056 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:

silnice,
doposud zapsané na listu vlastnictví č. 1, vedeném pro obec Nové Město na Moravě a katastrální 
území Petrovice u Nového Města na Moravě, Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním 
pracovištěm Žďár nad Sázavou.

Výše uvedené pozemky jsou doposud neoprávněně zapsány na LV 1 s vlastnickým právem pro 
vaše město, a to na základě zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemky byly 
původně zapsány na LV 10001 s vlastnickým právem pro čsl. stát, MěNV Nové Město na Moravě, 
ačkoliv měly být správně zapsány na LV 2 s vlastnickým právem pro čsl. stát, ONV Žďár nad 
Sázavou, a to z těchto důvodů:

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR N. SÁZAVOU,
DR. DROŽE 1686/26, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO

2) Dle srovnávacího sestavení parcel pro k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě pozemek 
pare. č. 391/1 vznikl z části pozemku dle bývalého pozemkového katastru pare. č. 828 a z části 
pare. č. 830, pozemek pare. č. 391/2 z části pozemku dle bývalého pozemkového katastru 
pare. č. 857, pozemek pare. č. 422/3 z části pozemku dle bývalého pozemkového katastru 
pare. č. 579, z části pare. č. 582/1 a z části pare. č. 582/5.

1) Podle vyjádření Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí ze 
dne 17. 2. 2020 č. j. MUNMNM/3356/2020/1 jsou pozemky v k. ú. Petrovice u Nového Města na 
Moravě pare. č. 391/1 a pare. č. 391/2 zastavěny silnicí III. třídy 111/35419 a pozemek pare, 
č. 422/3 je zastavěn silnicí II. třídy II/354. Dle silniční mapy okresu Žďár nad Sázavou k 31. 12. 
1981 zde silnice již k tomuto datu existovaly, a to jako 111/35419 Petrovice - Řečice a II/354 
Skuteč - Nové Město na Moravě - Kochánov.
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Došlo;

Č.jednací......... ..........
Počet listů/příloh:..............

MĚSTSKÝ ÚŘAD 1 
NOVÉ MĚSTO na Moravě 

okres Žďár nad Sázavou

mailto:zuzana.novotna@uzsvm.cz


Podepsané stejnopisy prohlášení nám zašlete zpět na OP Žďár nad Sázavou.

TÁTU
Děkujeme za spolupráci.

Bn
S pozdravem

4) Podle zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 27/1984 Sb., 
ve znění zákona č. 27/1984 Sb., ust. § 3d odst. 1 (účinnost 1.7. 1984) byly příslušné ke správě 
silnic okresní národní výbory, popřípadě organizace jimi k tomuto účelu zřízené. Silnice II/357, 
II/354 a 111/35419 na výše uvedeném majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě 
k tomuto datu prokazatelně existovaly. Příslušný kjejí správě byl tedy Okresní národní 
výbor ve Žďáru nad Sázavou. Podmínky stanovené v ust. § 2 zák. č. 172/1991 Sb. nebyly 
splněny.

Prohlášení nepodepisujte prosím černou barvou a jeden ze stejnopisů podepište úředně ověřeným 
podpisem, pokud nemá starosta na příslušném katastrálním pracovišti založen podpisový vzor. 
(Pozn.: pokud ověření podpisu bude prováděno formou vlastnoručního podpisu před ověřujícím 
pracovníkem, pak údaj o místě a datu podpisu uvedený na smlouvě musí být shodný s místem 
a datem podpisu uvedeným v ověřovací doložce; na všech výtiscích smlouvy musí být Vámi 
vyplňovaný údaj o místě a datu podpisu stejný).

Mgr. Luboš Šikula
ředitel Odboru Odloučené pracoviště

Žďár nad Sázavou

3) Pozemky PK pare. č. 828, pare. č. 830, pare. č. 857, pare. č. 579, pare. č. 582/1 a pare, 
č. 582/5 byly zapsány v pozemkové knize pro k. ú. Petrovice, kn. vl. č. 25 s vlastnickým právem 
k 31. 12. 1949 pro obec Petrovice. Nabývacím titulem na stát je tedy zákon č. 279/1949 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Dle Přehledu změn v územní organizaci a v názvech obcí 
a jejich částí a v matričních obvodech v roce 1980 č. 8/1980 Ú. v. byla s účinností od 1. 7. 
1980 sloučena obec Petrovice do obce Nové Město na Moravě. K rozhodnému datu 24. 5. 
1991 byly však pozemky zastavěny tělesem silniční komunikace 111/35419 a II/354 a nemohly 
tedy přejít dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, do vlastnictví města Nové Město na Moravě, 
neboť byly zastavěny.

Po podpisu souhlasného prohlášení ze strany úřadu, podáme návrh na vklad vlastnického práva 
k pozemkům do katastru nemovitostí.

Přílohy:
Souhlasné prohlášení - originál - 3x

1. výpis z LV č. 1 pro k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě
2. snímky katastrální mapy + ortofoto
3. srovnávací sestavení parcel
4. pozemková kniha pro k. ú. Petrovice, kn. vl. č. 25
5. návrh na zápis majetku obce
6. ověření restitučních a církevních nároků
7. vyjádření Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí ze dne 

17. 2. 2020 č. j. MUNMNM/3356/2020/1
8. silniční mapa k 31.12.1981

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem nemůže jít o majetek, který by mohl přejít 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví města Nové Město na Moravě, 
neboť podmínky stanovené pro přechod vlastnictví v ust. § 2 tohoto zákona nebyly splněny. Výše 
uvedené pozemky v obci Nové Město na Moravě a k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě jsou 
tak ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodařit s těmito pozemky má na 
základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


